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Přehled usnesení 155. schůze Rady městského obvodu, ze dne 6. 3. 2018 10:00

č. usn. č.
m.

Název materiálu

6288/155 1P. Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh (Bc. František Dehner, místostarosta)

6289/155 2. Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva (Bc. Martin Bednář, starosta)

6290/155 3. Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu (Markéta Langrová, člen rady)

6291/155 4. Žádost o připojení odběru a uzavření smlouvy elektrické energie pro odběrná místa DS Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka, po dokončené rekonstrukci (Markéta Langrová, člen rady)
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6288/155  
1P

Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh

Rada městského obvodu

rozhodla

o  uzavření  Dodatku  č.  3   ke  Smlouvě  o  dílo  agendové  č.  S/1313/2017/INV  ze  dne  07.12.2017  se
zhotovitelem JV Agro Morava s.r.o.,Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411 na realizaci VZ
155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh"  v důsledku skutečnosti vyžadující
úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných nových
prací  nad rámec položkového rozpočtu závazku dle  SoD nutných k  dokončení  této zakázky  a z důvodu
neprovádění některých prací. Na základě předložených dokladů, kterými se upravuje položkový rozpočet na
tuto zakázku se zvyšuje konečná cena díla 20 072 959,82 Kč bez DPH na tuto zakázku o částku 412 715,14
Kč bez DPH na částku 20 485 674,96 Kč bez DPH
bere na vědomí

navýšení částky DPH o 86 670,18 Kč na 4  301 991,74 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění
ukládá

Ing. Aleně Nogové, pověřené zastupováním vedoucího investičního odboru
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo agendové č.
S/1313/2017/INV na realizaci VZ 155.16 na stavbu „Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh"
Termín: 08. 03. 2018

6289/155  
2

Zánik mandátu, prohlášení členem zastupitelstva

Rada městského obvodu

bere na vědomí

zánik  mandátu p.  Martina  Machače,  dle  § 55 odst.  2  písm.  b)  zákona  č.  491/2001 Sb.,  o  volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ke dni 05.03.2018
prohlašuje

Ing. Pavlu Roškovou, dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih za volební stranu ČSSD ode dne
06.03.2018

6290/155  
3

Zaslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu

Rada městského obvodu

rozhodla

o zaslání výzvy před podáním výpovědi  z nájmu bytu,  nacházejícího se v   nadzemním podlaží stavby -
objekt k bydlení, adresní místo Václava Košaře, která je součástí pozemku parcelní číslo 73/39 - zastavěná
plocha a nádvoří v katastrálním území Dubina u Ostravy, jeho nájemci paní G. P., dosud bytem Hulvácká,
Ostrava-Zábřeh,  podle  ust.  §  2291  odst.  2,3  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského  zákoníku,  ve  znění
pozdějších předpisů, ve znění Přílohy č. 1, dle důvodové zprávy

6291/155  
4

Žádost o připojení odběru a uzavření smlouvy elektrické energie pro odběrná místa DS Horní
1492/55, Ostrava-Hrabůvka, po dokončené rekonstrukci

Rada městského obvodu

souhlasí

s uzavřením „Smlouvy o sdružených službách dodávkách elektřiny do odběrných míst“ se společnosti ČEZ
Prodej a.s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO 27232433, pro jedno nově vzniklé a tři dočasně odhlášené
odběrné místa situované v objektu domu služeb (dále jen DS) Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka
zmocňuje

starostu městského  obvodu Bc.  Martina  Bednáře  k  podpisu formulářů „Smlouva  o  sdružených službách
dodávky  elektřiny  ze  sítí  NN“ a  „Plná  moc“ pro  odběrná  místa  v  objektu DS Horní  1492/55,  Ostrava-
Hrabůvka
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